B AC H E LO R N A B AC H E LO R I N D E

I N T E N S I E V E ZO R G E N
S P O E D G E VA LL E N ZO R G
campus Brugge

_

Als bachelor in de verpleegkunde kun je ervoor kiezen op een
spoedgevallendienst of een dienst intensieve zorgen te gaan
werken. Hiervoor moet je beschikken over een specifieke
theoretische en praktische kennis.
Om hieraan tegemoet te komen, kun je de banaba in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg volgen. Na deze opleiding
behaal je het diploma van bachelor in de intensieve zorg en
spoedgevallenzorg op basis waarvan je de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve
zorg en spoedgevallenzorg’ verkrijgt.

Inhoudelijke klemtonen

Inhoudelijk focust de opleiding op het
verpleegkundig functioneren op deze
gespecialiseerde diensten. Hierbij komen in het begin van de opleiding een
aantal algemene items aan bod (bv.
verpleegkundige aansprakelijkheid,
kwaliteitszorg, ethiek …) die telkens
gelinkt worden aan de kritische diensten binnen het ziekenhuis.
Naarmate de opleiding vordert,
worden de meer specifieke spoeden IZ-thema’s behandeld. In eerste
instantie wordt hierbij aandacht
besteed aan het verpleegkundige luik,
maar daarnaast komt ook de medische achtergrond uitgebreid aan bod.
De opleiding steunt op drie peilers:
• kennis van en inzicht in verpleegkundige procedures eigen aan
de medisch-technische diensten
spoedgevallen en intensieve zorgen
• kennis van de onderliggende pathologieën bij de patiënten
• aandacht voor een correcte, professionele en empathische benadering
van de patiënt en zijn familie op
de spoedgevallen- en intensieve
zorgenafdeling
•

Aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij
de praktijk. Hiervoor wordt intensief
samengewerkt met mensen uit het
werkveld.
Tijdens verschillende bijeenkomsten
met de adviesraad, die bestaat uit
specialisten uit het werkveld, wordt de
inhoud van het programma geëvalueerd. Hierbij worden ook de bevindingen
van de studenten mee in beschouwing
genomen. Daarnaast wordt de inhoud
jaarlijks geactualiseerd en bijgestuurd
waar dit nodig blijkt.
De lessen worden hoofdzakelijk gegeven door verpleegkundigen en artsen
uit het werkveld. Om de kloof tussen de
theorie en de praktijk zo klein mogelijk
te maken worden verschillende acties
ondernomen:
• er wordt frequent gewerkt met
casuïstiek
• je krijgt een aantal dagen praktijklessen om bepaalde handelingen
zowel in de hogeschool als op verplaatsing in te oefenen
• je krijgt in de loop van het academiejaar een aantal scenario’s voorgeschoteld in een simulatielabo, waardoor je een levensechte situatie kunt
oefenen in een veilige omgeving.

Tijdens de lessen krijg je de mogelijkheid om je eigen stage- of werkervaringen te implementeren. Anderzijds
bieden de stages je de kans om de
geziene theorie in praktijk om te zetten.
Het cursusmateriaal wordt digitaal ter
beschikking gesteld.

Structuur van de
opleiding

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten, verdeeld over theorie, klinisch
onderwijs en een bachelorproef.
We bieden de theorie aan onder de vorm
van contactonderwijs (beperkt aantal
lesdagen gespreid over het academiejaar) en afstandsonderwijs. Dit betekent
dat je een aantal opdrachten thuis, op je
eigen tempo, gaat afwerken.
Het klinisch onderwijs omvat 450 uren
stage. Hierbij moet je een vaste verdeling van de stage-uren respecteren,
onder andere rekening houdend met de
richtlijnen vermeld in de wettekst tot het
behalen van de bijzondere beroepstitel.
Werkende studenten kunnen een aantal
werkuren inbrengen als stage-uren.
De examens vinden plaats in januari
en juni.

Trajectmogelijkheden

Je kan de opleiding voltijds (over één
academiejaar) of deeltijds (gespreid
over twee academiejaren) volgen. Indien
je dit wenst, kan je een individueel
programma opstellen, in overleg met
het opleidingshoofd en de studie- en
trajectbegeleider.

Doelgroep
De opleiding is gericht op bachelors
in de verpleegkunde die op een
spoedgevallendienst of een intensieve
zorgenafdeling (wensen te) werken.
Kostprijs
Voltijds programma: € 947,20
Deeltijds programma: afhankelijk van
het aantal opgenomen studiepunten
Data
Voor het academiejaar 2020-2021 zijn
de volgende lesdagen gepland:
24 en 25 september 2020
8, 9, 22, 23, 29 en 30 oktober 2020
19 en 20 november 2020
3, 4, 10 en 11 december 2020
Deze lesinhouden wordt geëxamineerd
in januari (6, 11 en 15 januari 2021).
De overige lesdagen (deel 2 van de
opleiding) zijn:
21, 22 januari 2021
4, 5, 25 en 26 februari 2021
4, 5, 18 en 19 maart 2021
22 en 23 april 2021
6 en 7 mei 2021
Deze lesinhouden worden geëxamineerd in juni (1, 7 en 11 juni 2021)
De lesdagen zijn telkens gepland
tussen 8.30 u. en 17 u.
Inschrijving
Alle informatie om in te schrijven
kan je terugvinden op
www.viveshealthcareschool.be.
De organisatie kan beslissen de
opleiding niet te laten plaatsvinden
bij onvoldoende inschrijvingen.

VIVES ORGANISEERT REGELMATIG
INFOMOMENTEN. JE VINDT DE DATA
OP VIVESHEALTHCARESCHOOL.BE
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coördinator VIVES Health Care School:
Heidi Vanden Eeckhoute
heidi.vandeneeckhoute@vives.be
050 30 51 94
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campuscoördinator navorming Brugge:
Peter Bouckhout
peter.bouckhout@vives.be
050 30 51 96
www.viveshealthcareschool.be
www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
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Gezondheidszorg
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00
www.vives.be

Schrijf je nu online in via www.viveshealthcareschool.be

